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  Trelde  ( Den er meget morsom og raffineret !)   ♣♣  ♦♦  ♥♥  ♠♠  (( LLaass ss ee  BBeerr ggrr oott hh))  
 
     Systeemin slammitekniikka perustuu pitkälti mu unneltuun tanskalaiseen  
     Trelde -kyselysysteemiin. Trelde on käytettävissä, mikäli valttiväri on 
     tiedossa, jo 3-tasolta asti muutamin poikkeuks in: 
 
         - Jos yhteinen yläväri on löytynyt 2-tasol la, uusi väri 3-tasolla on  
           vasta trial -tarjous, ei Trelde. 
 
         - Yläväristenbegiin eli tarjoukseen 1 yv  -  2 NT avaaja kuvaa 
           voimansa ja käden tyypin. Tämän jälkeise t tarjoukset joko 3-tasolla 
           tai sen jälkeen ovat Treldejä. 
 
         - Alavärilimit in eli tarjouksen 1 av  -  2 NT jälkeen avaaja kyse lee 
           3-tasolla uudella värillä pitoa sangisit oumusta ajatellen, joten 
           esimerkiksi sarjassa 

1 ♦♦  2 NT  
3 ♥♥    

3 ♥♥ ei ole Trelde, vaan  
kysyy herttapitoa 3 sangiin. 

                       
         - Trelde-kyselyitä on kolmenlaisia: alfa- beta- ja gammakyselyitä . 
           Kyselyt ovat alfakyselyitä niin kauan, k unnes vastaaja esittää 
           ensimmäisen kerran positiivisen vastauks en. Tämän jälkeen uudet 
           kyselyt ovat beta-kyselyjä jälleen niin pitkään, kunnes ensimmäiseen 
           beta-kyselyyn vastataan positiiviseti. T ämän jälkeiset kyselyt ovat 
           kaikki gammakyselyitä. 
   
         - Blackwood ei ole käytettävissä sarjoissa , joissa on esitetty 
           Trelde-kyselyitä, vaan 4 NT on aina pysä ytys kyselijän esittämänä. 
 
           Esimerkkejä alfakyselyistä: 
           Esimerkki 29:  

1 ♥♥  3 ♥♥ 
3 ♠♠    

3 pataa on Trelden  
alfakysely hertta valttina. 

           Esimerkki 30:    
1 ♠♠    2 NT  
3 ♦♦     3 ♥♥ 

3 herttaa on alfakysely    
pata valttina.  

          
         
           Esimerkki 31: 

1 NT  2 ♦♦ 
2 ♥♥  3 ♣♣ 

            - 3 ristiä ei voi olla luonnollinen, ko ska vastaaja 
                        tarjoaisi 2 ♠♠ (tai 2 NT) pyrkiessään ristipeliin 
                        (tai ristituen turvin 3 san giin). Siten 3 ♣♣ on alfa- 
                        kysely ristissä hertta valt tina  
 
            Vastaukset alfakyselyyn :  

taso  kontrolli ässiä/5  
ei kontrollia ? 1 
2. kontrolli 0 

2 kontrolli 1 tai 4  
3 kontrolli 2 tai 5  

kontrolli 3 4 
reno 0 

5 reno 1 tai 4  
6 reno 2 
7 reno 3 

 
  
                    
             *   Jos alfakyselyyn saatiin positiivinen vastaus , niin seuraava 
                 muu kuin valttivärin tarjous on no rmaali betakysely, jos 
                 tarjottu väri oli eri väri kuin al fakyselyssä. 
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            Vastaukset betakyselyyn : 

taso  uusi kontrolli värissä  valttirouva  
1 ei ? 
2 on ei 
3 on on 

 
             *   Jos tarjottu väri oli sama kuin alfakyselyssä  ja siihen 
                 saatiin positiivinen vastaus , on kyseessä ns. renonssi-beta. 
                 Kyselijä haluaa selvittää, onko va staajalla juuri tiettyä 
                 erityisen mielenkiintoista ässää ( sellaista, joka on täysin  
                 tarpeeton tai aivan välttämätön). Ensimmäisessä tapauksessa 
                 kyselijällä on usein renonssi kyse lyvärissä, josta on 
                 peräisin nimi renonssi-beta. Siten  kysytyn ässän löytyminen 
                 on yleensä huono uutinen, joka ker rotaan mahdollisimman 
                 halvalla. 
 
            Vastaukset renonssi-betakyselyyn : 

taso  ässä  valttirouva  
1 on ? 
2 ei ei 
3 ei on 

 
             *   Jos alfakyselyyn saatiin negatiivinen vastaus , uusi väri  
                 (muu kuin valttiväri) on uusi alfakysely . Vanhan alfavärin 
                 toistaminen kysyy kolmatta kontrol lia. 
 
             *   Jos kahteen perättäiseen, eri väri in tehtyyn alfaan saadaan  
                 negatiivinen vastaus, kysyy ensimm äinen alfaväri uudelleen  
                 tarjottuna pelkästään kuningasta t ai singeliä. 
 
                 Esimerkki 32:    1 ♠♠           -  2 ♠♠ 
                                  4 ♣♣ (1. Alfa) -  4 ♦♦ (neg.) 
                                  4 ♥♥ (2. Alfa) -  4 ♠♠ (neg.) 
                                  5 ♣♣ ??   
  
                5 ristiä kysyy ristikuningasta tai singeliä (4 ruutua ei  
                kieltänyt ristikunigasta tai -singe liä, jos kädessä ei ollut 
                yhtään ässää). 
 
            *   Jos Alfaan ja Betaan on saatu posit iivinen vastaus, seuraava 
                tarjous muussa kuin valttivärissä o n gammakysely , joka kyselee 

                yksistään lisäkontrollia.  
Vastaukset gammakyselyyn:  
taso   
1 ei uutta kerrottavaa  
2 lisäkontrolli 

 
 
 
            *   Jos vastustajat häiritsevät Trelde- kyselyjä, niin 
                vastausskaala muuttuu: 
 
                i) Vastustaja kahdentaa kyselyn 

pas 1 taso 
RD 2 tasoa  
1 taso 3 tasoa  
2 tasoa  4 tasoa  
3 tasoa  5 tasoa  
4 tasoa  6 tasoa  
5 tasoa  7 tasoa  
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               ii) Vastustaja tekee välitarjouksen                 

pas 1 taso 
D 2 tasoa  
1 taso 3 tasoa  
2 tasoa  4 tasoa  
3 tasoa  5 tasoa  
4 tasoa  6 tasoa  
5 tasoa  7 tasoa  

    
 
            * Skaala muuttuu myös, jos vastauskäden voima  on rajoittu heikoksi  
              (korkeintaan 6 pisteeseen). Sama kosk ee myös tilannetta, jossa 
              vastaaja on avannut vähintään 3-tason  estoavauksella vaaratto- 
              massa vyöhykkeessä vastustajien olles sa vaaravyöhykkeessä. 
              Alennettua skaalaa ei kuitenkaan käyt etä tarjoussarjan  
              2 ♣♣ - 2 ♦♦ jälkeen, sillä 2 ♦♦ on joko heikko käsi tai posi- 
              tiivinen käsi, jossa on 5-6 -kortin a laväri. 

1. taso ei kontrollia 
2.  0 ässää + 2. kontrolli 
3. taso 1 tai 4 ässää + kontrolli 
4. tasoa  2 tai 5 ässää + kontrolli  
5. tasoa  3 ässää + kontrolli 

0 ässää + reno 
6. tasoa  1 ässä  + reno 
7. tasoa  2 ässää + reno 
8. taso 3 ässää + reno 

 
                   - 1.taso = ei kontrollia 
                   - 2.taso = 0 ässää + 2. kontroll i  
                   - 3.-8. taso = normaalit 2.-7. t ason vastaukset 
 
            * 'Tarpeettoman korkea Trelde' 
 
              Yhtä tasoa normaalia korkeammalla teh ty alfakysely osoittaa 
              renonssin partnerin ensimmäisenä tarj oamassa värissä ja pyytää  
              jättämään kyseisen värin ässän pois l askuista. 
 
              Esimerkki:   1 ♥♥   -  1 ♠♠ 
                           2 ♠♠   -  5 ♣♣ !! 
 
              Tarjous 5 ♣♣ on Trelden alfakysely patavalttina ristivärissä,  
              mutta osoittaa samalla herttarenonssi n. Avaajaa pyydetään 
              vastaamaan kyselyyn huomioimatta mahd ollista herttaässäänsä! 
 
            * HUOM! Yleisperiaatteena pelaamassani Trelde-versiossa on,  
                    ettei samoja uutisia kerrota ka hdesti. Jos esimerkiksi 
                    avaaja on osoittanut singelin a iemmin tiettyyn väriin, 
                    ja vastaaja tekee vaikkapa alfa kyselyn kyseiseen lyhyeen 
                    väriin, avaaja vastaa negatiivi sesti, ellei hänellä 
                    ole nimenomaan kyseisen värin ä ssää tai kuningasta.  
                    Jos taas väriä kysellään betaky selyssä, on positiivisen  
                    vastauksen antamiseksi avaajall a oltava singelikuningas! 


